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Human Resources
Mechelen

MULTITALENT MET IMPACT
Verder studeren
ÔÔ Tweede bachelor Office Management (in 1 jaar):
Intercultural Relations Management
ÔÔ Tweede bachelor via verkort traject:
Toerisme- en Recreatiemanagement,
Bedrijfsmanagement, Communicatiemanagement
ÔÔ Master (via schakelprogramma):
Handelswetenschappen, (Meertalige) Bedrijfs
communicatie, Meertalige Communicatie,
Organisatie en Management, Cultuurmanagement

Studentenvoorzieningen
Je BFF voor en tijdens je studies? Dat is zonder twijfel de
dienst Studentenvoorzieningen, stuvo voor de vrienden.
Onze deur staat altijd wagenwijd voor je open! Geef ons
een belletje, stuur ons een mailtje. Of spring gewoon
binnen. Altijd welkom!
Wil je graag vooraf een afspraak maken?
Dat kan via thomasmore.be/maakeenafspraak .

Je leeft mee met anderen. Je wil mensen
doorgronden en motiveren, hen oplossingen
aanreiken in alle vertrouwen.
Empathie is je tweede naam. Mensen vertoeven graag in jouw
gezelschap. Is het niet om je luisterend oor, dan wel om je
inventieve oplossingen. Als gevoelsmens dagdroom je wel
eens over een uitdagende job in de bedrijfswereld, waarbij
collega’s of werknemers centraal staan. Met Human Resources
klink jij alvast op een geslaagde carrière.
Met deze missie voor ogen stap je gezwind naar Campus De
Vest in Mechelen. Samen met onze docenten maak je een
bevlogen start. Je krijgt een business toolkit in handen, spot
de laatste trends en verdiept je in organisatiepsychologie. Ook
je talenkennis en communicatieskills worden bijgespijkerd.
Tijdens inspiratielabs ga je op de koffie bij topbedrijven en leg
je experts op de rooster over hun passies.
Spreekt de werknemer tot je verbeelding? Zeg dan ‘ja’
tegen Human Resources, waar je als relatiemanager talenten
rekruteert, personeelsinformatie beheert en afdelingen
verbindt. Waar je als co-manager mensen begeleidt naar een
succesvolle carrière en waakt over de bedrijfsreputatie via social
media. De eindmeet in zicht? Dan draait alles rond specialisatie
en loop je drie maanden stage.

NON-STOP PRAKTIJK
Je opleiding barst van de praktijk. In inspiratielabs
schud je de hand met experts uit het échte leven.
Projecten voor diverse opdrachtgevers? Jij steekt
ze zo in je zak! Je loopt stage bij gerenommeerde
bedrijven. In fase 2 kies je voor een personeelsdienst of een rekruteringskantoor. In fase 3 draai je
14 weken mee in een uitdagende werkomgeving.
Op het einde van de rit noteer je een tiental
relevante ervaringen op je cv. Om maar te zeggen,
jij bent klaar voor die veelbelovende carrière!

WERK VERZEKERD
IN DE SECTOR VAN JOUW KEUZE
Je krijgt de ene werkaanbieding na de andere in je
inbox. Logisch, want je job is officieel een knelpuntberoep. Voor bedrijven heb jij een impactvol profiel
dat talenten en mensenkennis efficiënt weet in te
zetten. De kans is dus groot dat je al een contract in
handen hebt tijdens je stage of voor het einde van je
studie. Sterker nog, door je unieke combinatie van
skills kun je meteen tekenen voor een grotere rol die
verder gaat dan enkel assisteren.

DE JOB VAN JE LEVEN
•

thomasmore.be/stuvo
stuvo@thomasmore.be

Studiegeld 2020-2021

Yes, je diploma is binnen! Bedrijven staan al met jobaan
biedingen te zwaaien, want er is een prangend tekort aan
unieke profielen zoals jij. De afgestudeerde human resources
managers van Thomas More staan hoog op het verlanglijstje
van het werkveld!

•

•
•

manager operations
manager executive
recruitment
maintenance manager
learning and
development advisor

•
•

•
•

quality manager
human resource
manager
manager supply chain
project manager

(per fase - 60 studiepunten)

•

Niet-beursstudenten: € 947,2
€ 245,2 + € 11,7 per studiepunt

•

Bijna-beursstudenten: € 503,2
€ 245,2 + € 4,3 per studiepunt

•

Beursstudenten: € 111,9 (vast bedrag)

Je kunt het inschrijvingsgeld gespreid betalen.
Op je eerste factuur vind je enkel de vaste kost (max. € 245,2).

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar thomasmore.be/ba-hr.

#wearemechelen
Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/devest

Contact
Martine Michiels
Trajectbegeleiding
+ 32 (0)15 36 91 58
om.mechelen@thomasmore.be
fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE
ThomasMoreBE
@WeAreOfficeMgt
@wearebusinesstourism

PROGRAMMA* (incl. studiepunten )
**

FASE

1

2

3

Wil je graag de sfeer opsnuiven?
Onze studenten bloggen en vloggen
over hun projecten en projecten.
Scan de QR-code en ga mee op
ontdekking! Of check
#weareofficemanagementmechelen!

BUSINESS & SOCIETY
Business fundamentals

3

Introductie tot financieel management

3

Recht en ondernemen

3

Bedrijfsinformatie en ICT

6

Maatschappelijke trends Europa - wereld

5

Inspiratielab wereldculturen

3

VANOP DE EERSTE RIJ

3

3

Global consumer trends
HUMAN RESOURCES
Arbeids- en organisatiepsychologie

3

Project & event - Congres job factory

5

Personeel & management

3

Klant & organisatie

3

Social media & business

3

Persoonlijke ontwikkeling & zelfmanagement

4

People skills 1 en 2

8

Project & event - Trade fairs

3

Sociaal recht

3

KOM
KENNISMAKEN

Personal branding lab

3

Beroepsethiek

3

ONZE TOPPARTNERS

Management skills

3

•

TALEN & COMMUNICATIE

***

•

Engels

8

6

3

•
•

Frans

8

6

3

Keuze: Duits, Spaans, Chinees of
andere vreemde taal

6

6

3

•
•

Reputatie- en conversatiemanagement

3

•

Graphic design: print & online

3

•
•

HRM @ WORK
Stage & project @ personeelsdienst

9

Stage & project @ rekrutering & selectie

9

•
•

Bachelorproef: practice enterprise

9

Stage

21

•

ENJOY YOUR FLIGHT

ADM
AFAS Software
Bright Plus
Brussels Airlines
Cummins
Deloitte
DHL
Hays
Sanoma Media Belgium
SD Worx
Telenet
Unique Careers

5

Experience lab rekrutering & selectie

5

e-HRM (AFAS)

3

HRM BIZZ-game

3

Payroll management (SD Worx)

3

Diversiteit op de werkvloer

3

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.
Check de website voor de laatste versie.

** 

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof
te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

*** 

Je kan ook een derde vreemde taal volgen in de plaats van twee businessvakken:
Introductie tot financieel management en Recht en ondernemen.

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
SEPT

OKT

NOV

Semester 1: 13 lesweken

DEC

JAN

FEB

introductieweek

MAART

APR

Semester 2: 13 lesweken

MEI

lesvrij

JUNI

Vier keer per jaar gooien we de deuren wagenwijd
open. Bezoek aula’s, ateliers, labo’s ... Onze docenten
én studenten staan klaar voor een babbel, demo of
rondleiding. Vraag maar raak en ontdek de opleiding
die bij jou past.

•
•
•

Vanaf dag één sla je de
handen in elkaar met
een geweldige coach en
werk je aan je personal
branding. Samen zit je
rond de tafel, breng je je
talenten in kaart en leer
je jezelf managen. Ook
op stage is je coach
stand-by voor een goeie
babbel en handig advies.

* 

Opencampusdagen

•

Alweer een extra
troef erbij!

PERSONAL COACH,
CHECK!

HUMAN RESOURCES EXPERT CLASSES
Experience lab HRM-topics

Gepakt en gezakt?
Vertrek op uitwisseling
of stage naar Europese
steden als Berlijn en
Londen of proef van
topbestemmingen als
New York, Shanghai,
Sydney of Dubai.

blok- en examenperiode

JULI

AUG

tweede zit

SEPT

za. 14 maart 2020, 10 - 16 uur
za. 25 april 2020, 10 - 14 uur
za. 27 juni 2020, 10 - 14 uur (start inschrijvingen)
wo. 2 september 2020, 18 - 21 uur (ook inschrijvingen)

Bevestig je komst via
thomasmore.be/opencampusdagen .

Open lessen
Proeven van the real stuff? Het hele jaar door organiseren
onze opleidingen open lessen en meeloopstages. Zet
je erbij en volg een echte les of practicum! Je vindt het
volledige aanbod op thomasmore.be/openles .

